nr 841

15. 10. 2021

TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM


SELLE NÄDALA
SÜNNIPÄEVALAPSED:

HELIN HALLIK 16.10
EVELYN IVASK 17.10

KRISTIINE KIKAS 17.10
LIINA ROOG 18.10

MARIS MIKKUS 18.10

SILVER NIINEMETS 18.10
IGOR KAASIK 19.10

JONNE PITK 21.10

ANNIKA-ARIANNE JÕKS 22.10
IVETA HABAKUK 22.10

EERO SIIVO 23.10

KAISA KUHI 23.10

KATRIN KAURIT 23.10

MICHELLE HANG 27.10

TALVI NURGAMAA 27.10

TIINA RAUD 27.10

SELLES NUMBRIS

Vanematekogu 13.10.... 2
Kehakultuuri õppediivan 2
Kaastunne........................ 2

NÄDALA MÕTE: ASJAD

Meil kõigil on palju asju. Meil on asju
kodus, koolis, tööl, suvekodus.... Mõnd
asja on meil lausa mitu. No lihtsalt nii
igaks juhuks... Oleme ümbritsetud asjadest ja mida rohkem meil on, seda
rohkem me tahame. Mõned aastad tagasi tehti lausa lauamäng pealkirjaga
„Võidab see, kel on surres kõige rohkem
asju“. Ja vahel tundub, et ongi nii ja et
oleme seda õnnelikumad, mida rohkem
me omame.
Asjad on väga head. Need aitavad
meil elada. Näiteks oleks väga raske ette
kujutada elu ilma kodu- või koolimööblita, riiete, raamatute või kas või lihtsalt
paberita... Tänapäeval ei suuda me ka
ilmselt ette kujutada elu ilma arvuti või
nutitelefonita. Jah, meile meeldivad asjad. Ja vahel meeldivad need meile isegi
nii väga, et me ei suuda nendeta elada.
Teame ju küll seda tunnet, kui näiteks
telefon kogemata koju ununeb – näib,
nagu osake meist oleks sel päeval puudu! Või kui arvuti üles ütleb – ongi
päriselt jama! Paistab, et asjad mitte
lihtsalt ei meeldi meile, vaid me ka sõltume neist.
Eelmisel nädalal tegime juttu õndsakskiitmistest. Teine õndsakskiitmine,
millest evangeelium kõneleb, kõlab
nõnda: „Õndsad on vaimus vaesed,
sest nende päralt on taevariik.“ See
vaimne vaesus, millest siin räägitakse,
ei tähenda, et meil ei tohiks üldse asju
olla. Vastupidi, asjad on head ja need on
meile antud kasutamiseks. Aga sellega
on mõeldud, et võiksime püüda hoida
nendest tervislikku distantsi, st püüda
neist mitte nii väga sõltuda. Maailmas
on palju tõeliselt vaeseid inimesi, kes
elavad südames nagu väga rikkad –
ehkki neil pole midagi, tunnevad nad, et
neil on kõik, mida nad vajavad. Ja samas
on rikkamast rikkamaid, kes elavad
südames kui vaesed – sõltumatult oma
varast ja rikkusest ning jagades oma
vara kõigiga, kes seda vajavad. Sest kuigi

mõnikord tundub, et raha eest saab
kõike osta, siis päris kõike ju ikkagi ei
saa... Hingerahu, sõprust, lugupidamist, väärikust, puhast südant või
lõpuks ka õnne ei saa meile anda ei
asjad ega raha. Vastupidi, liigne armastus asjade vastu pärsib meie armastust teiste inimeste vastu, teeb meid
pimedaks teiste vajaduste suhtes ning
takistab meie pilgul tõusta kõrgemate
väärtuste poole. Pealegi on üsna selge,
et ei võida mitte see, kel on surres kõige
rohkem asju – sest mis nende asjadega
siis ikka peale hakata? –, vaid see, kes
kõige rohkem armastab.
Kuidas siis harjutada end asjadest
vähem sõltuma? Võime alustuseks
püüda märgata, kui palju meil juba on,
kui palju meile on antud. Ja olla kõige
eest väga tänulikud, teades, et „meil ei
ole midagi, mida me ei oleks saanud“
(vrd 1Kr 4:7). Võib-olla avastame siis,
et meil on juba palju rohkem, kui vajaksime! Teiseks võime mõelda, kuidas ma kannan hoolt nende asjade
eest, mis mul juba olemas on. Kas ma
püüan hoida oma riideid, kooliasju või
telefoni nii, et need püsiksid ja kestaksid kauem korralikuna, et neid ei peaks
iga natukese aja tagant välja vahetama?
Ja kolmandaks võime harjutada endas
hoiakut mitte nuriseda või kurvastuda, kui on midagi, mis meil puudub.
Näiteks kui mu sõber on äsja saanud
uue telefoni ja minu oma on juba õige
pisut kulunud – kas tunnen kadedust ja
kurbust selle üle, mis temal on ja minul
puudub? Või kui seesama telefon koju
ununeb – kas see rikub mu tuju ja päeva
või näen seda kui võimalust teha asju
sel päeval teistmoodi? Niisiis, olgem
väga tänulikud selle eest, mis meil on,
ja ärgem heitkem meelt, kui meil puudub miski, milleta saame tegelikult
hakkama. Õnn ei peitu ju asjades, vaid
südames!
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1. Mardipäev. Riigikoguga on kokku lepitud 9. november.
Rongkäik alustab koolimaja juurest kell 12.00, tagasi 13.00.
Rongkäiku juhtima on lubanud tulla Arp Reindla.
2. Kõikide pühakute päev / hingedepäev.
- 1. novembril PMK adoratsiooniteenistus kell 11.00 ( 1.–5.
klass); kell 12.00 6.–9. klassidele missa.
- 2. novembril hingedepäeva teenistused: kell 10.00 PK (5.–
6. klass); kell 11.00 ja kell 12.00 gümnaasium.
- 3. novembril teenistus algkoolile kell 10.00.

3. Jõulunäidendid. Johanna Aus lavastab jõulumüsteeriumi,
Laura Peterson 9. klasside näidendi.
4. Jõulupeod. Gümnaasium korraldab peo Mustpeade majas 16. detsembril. Põhikoolil eraldi pidu ei toimu. Korraldatakse klasside kaupa koosviibimisi 20. detsembri hommikul. Õpetajate pidu toimub 16. detsembril.
5. Covid. Kõiki õpetajaid ja õpilasi tänatakse vastutustundliku suhtumise eest praeguses olukorras.

KEHAKULTUURI ÕPPEDIIVAN

• ARLET LEVANDI saavutas rahvusvahelisel iluuisutamisvõistlusel Finlandia Trophy 7. koha 222,61 punktiga, mis on
uus Eesti rekord meeste üksiksõidus. Palju õnne!
• Nõmme Spordikeskuses toimunud Tallinna koolinoorte
murdmaajooksu meistrivõistlustel näitasid järjekordselt väledaid jooksujalgu nii VHK põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilased. Koolidest saavutati nii põhikooli (osales
35 kooli) kui ka gümnaasiumi (osales 29 kooli) arvestuses
tubli 6. koht.
Põhikooli võistkonda kuulusid HEDI ANDRE (I koht 1 km jooksus ajaga 3.31), HUGO RASK (I koht 1 km jooksus ajaga 3.12),
PAULA PÄLLIN (5. koht 500 m jooksus ajaga 1.35), LINDA LIIS
KANNUKENE, OLIVER PILLER, MART LAAS, TRISTAN VERTMANN, GEORG PÄRTEL PÕLDMÄE, RANDO SANDERKOFF ja
GREN HÕBEMÄGI.
Gümnaasiumi eest võistlesid OLLE ILMAR JAAMA (II koht
3 km jooksus ajaga 10.11), ANNE-RIIN PEEP (4. koht 1 km
jooksus ajaga 3.26), EVA KUTMAN (9. koht 500 m jooksus
ajaga 1.36), SOFIA ADELLE ABNER, HELENA JÄRVE, FREDERIK
MUSTONEN, EKE MADIS HABAKUK, JAN ERKO KELDRIMA,
UKU ROOSIMÖLDER, ERIK JOHAN PIHT ja ILLIMAR KANGUR.

VHK ja PMK koolipere avaldab kaastunnet
meie armsale, lahkele ja abivalmile
kehalise kasvatuse õpetajale Kristine Noodlale
kalli ema surma puhul.

